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แบบฟอร์มคําขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(สิทธิในการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล)
Right to Erasure / Right to Be Forgotten Form
วันที ………………………………
พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สทิ ธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการ
ขอใช้ส ิท ธิดําเนิ น การต่อ ข้อ มูล ส่ว นบุค คลของตนซึงอยู่ในความดู แ ลของ บริ ษัท วี อีท จํากัด ในฐานะผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ทังนี ท่านสามารถใช้สทิ ธิดงั กล่าวได้โดยการกรอกรายละเอียดในแบบคําร้องนี และยืนคําขอนีด้วย
ตนเองแก่ บริษทั ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ DPO@weeatco.com
1. รายละเอียดเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ชือ-นามสกุล
…………………………………….…………………………………
เลขบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง ……………………………………………………
ทีอยู่
…………………………………….………………………………….
…………………………………….………………………………….
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
…………………………………….…………………………………
อีเมล
…………………………………….………………………………….
ช่องทางรับทราบผลของคําร้อง / ผลการพิจารณาของบริษทั วีอที และผลการดําเนินการตามคําร้อง
 อีเมล ทีให้ไว้กบ
ั บริษทั …………………………………….……………………………………
 ไปรษณีย์
…………………………………….…………………………………
 ทีอยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน ทีให้ไว้กบ
ั บริษทั
 ทีอยู่ทติ
ี ดต่อได้ ทีให้ไว้กบั บริษทั
ช่องทางในการติดต่อ และส่งข้อความ
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ …………………………………….………………………………
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2. รายละเอียดผู้มีอาํ นาจกระทําการแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ชือ-นามสกุล
…………………………………….…………………………………
เลขบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง ………………………………………………
ทีอยู่
…………………………………….…………………………………
…………………………………….…………………………………
เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
…………………………………….…………………………………
อีเมล
…………………………………….…………………………………
 ผูใ้ ช้อํานาจปกครองของผูเ้ ยาว์ …………………………….…………………………………
 บิดา
 มารดา
 ผูม
้ อี ํานาจปกครองตามกฏหมาย
 ผูอ
้ นุบาลของผูไ้ ร้ความสามารถ
 ผุร้ บ
ั มอบอํานาจ
(*ผูเ้ ยาว์ ในทีนีหมายถึง บุคคลผูม้ อี ายุตํากว่า ปี บริบูรณ์และยังไม่บรรลุนิตภิ าวะโดยการสมรสหรือไม่มฐี านะเสมือนบุคคลทีบรรลุนติ ภิ าวะแล้วตาม
มาตรา ของ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์))

3. เอกสารพิ สูจน์ ตวั ตน
เพือให้แน่ใจว่าบริษทั จะสามารถดําเนินการตามคําขอ โปรดยืนเอกสารพิสูจน์ตวั ตนเพือยืนยันว่าท่านมี
สิทธิเข้าถึง/ขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลตามคําขอภายใต้พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
("พ.ร.บ.ฯ") หากท่านไม่สามารถยืนหลักฐานในการยืนยันตัวตนทีเพียงพอ บริษทั ขอสงวนสิทธิใน
การปฏิเสธทีจะดําเนินการตามคําขอ
3.1 สําหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีสญ
ั ชาติไทย) หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) พร้อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้อง
3.2 สําหรับผู้มอี ํานาจกระทําการแทนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในข้อ 2.
หลักฐานการแต่งตังให้เป็ นผูม้ อี ํานาจกระทําการแทนเจ้าของข้อมลู ส่วนบุคคล (ผูม้ อี ํานาจ
ปกครองตามกฎหมาย, ผูอ้ นุบาล หรือผูร้ บั มอบอํานาจ) กรณีใช้สาํ เนาเอกสารต้องมีการลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้องให้ครบถ้วน และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางของเจ้าของข้อมลู ส่วนบุคคล หรือสําเนาสูตบิ ตั ร/
ทะเบียนบ้าน (กรณีเจ้าของข้อมลู ส่วนบุคคล เป็ นผูเ้ ยาว์) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทางของผูม้ อี ํานาจกระทําการแทนเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
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4. รายละเอียดคําขอและวัตถุประสงค์ของการขอใช้สิทธิ
4.1 ความสัมพันธ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษทั
 ลูกค้าปั จจุบน
ั
 ลูกค้าเก่า
 พันธมิตรทางธุรกิจ
 ผูใ้ ห้บริการ/ผูจ้ ด
ั จําหน่ าย
 ผูม
้ าติดต่อ
 ผูใ้ ช้งานเว็บไซต์
 อืนๆ ...................................................................
4.2 วัตถุประสงค์ของการขอใช้สทิ ธิ
โปรดระบุวตั ถุประสงค์ของการขอใช้สทิ ธิ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….........………………………………………………………………………………………………………………………….....

“โปรดให้ขอ้ มูลเบืองต้นมากทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้ และโปรดให้ขอ้ มูลทีเฉพาะเจาะจงเกียวกับกิจกรรม
การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีเกียวกับท่าน บริการ แผนก บุคคล หรือ
เหตุการณ์ทเกี
ี ยวข้อง โปรดระบุระยะเวลา วันที ชือหรือประเภทของ เอกสาร การอ้างอิงแฟ้ มข้อมูล และ
ข้อมูลอืนใดทีอาจช่วยเหลือบริษทั ในการดําเนินการตามคําขอของท่าน เท่าทีท่านทราบ”
5. รายละเอียดคําร้องขอ (โปรดเลือกเฉพาะหัวข้อที ต้องการ)
ข้าพเจ้าประสงค์ขอใช้สทิ ธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล / ผูม้ อี ํานาจกระทําการแทนของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล
ลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทําให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีบริษทั จัดเก็บไม่สามารถระบุตวั ตัว ได้แก่
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….........………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……….
………………………..……………………………………………………………………………………….
………………………………………………….……………………………………………………………
เหตุผลการร้องขอการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล เพือประกอบการพิจารณาดําเนินการของบริษทั
 ข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจําเป็ นในการเก็บรักษา ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ใช้หรือเปิ ดเผย อีกต่อไป
 ข้าพเจ้าถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผยและบริษท
ั ไม่มอี ํานาจตามกฎหมาย
ทีจะทําการดังกล่าวอีกต่อไป
 บริษท
ั เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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ข้าพเจ้าได้คดั ค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบริษทั ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า
มีเหตุอนั ชอบด้วย
กฎหมายทีสําคัญยิงกว่าประโยชน์ สิทธิเสรีภาพขันพืนฐานของลูกค้า หรือ
เป็ นไปเพือการก่อตังสิทธิเรียกร้องตาม
กฎหมาย การปฏิบตั ติ าม หรือ การใช้สทิ ธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ
การยกขึนต่อสู้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 เหตุผลอืนๆ
……………………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………….……………………….


บริษทั สงวนสิทธิในการติดต่อท่านตามข้อมูลการติดต่อทีท่านได้ให้ไว้ในคําร้องนี เพือขอข้อมูลหรือ
เอกสารหลักฐานเกียวกับคําขอเพิมเติม รวมถึงสงวนสิทธิในการดําเนินคดีตามกฎหมายหากพบว่าข้อมูลที
ท่านระบุในแบบคําร้องขอนีไม่เป็ นความจริงโดยเจตนาทุจริต
การใช้สทิ ธิของท่านอาจมีเงือนไขทีกําหนดไว้ตามกฎหมายหรือกฎ ระเบียบอืน ทังนี จําเป็ นต้องมี
การพิจารณาคําขอเป็ นรายกรณีไป บริษทั ขอความร่วมมือให้ท่านโปรดให้ขอ้ มูลประกอบคําร้องขอของท่าน
อย่างครบถ้วน เพือให้ บริษทั สามารถดําเนินการตามสิทธิของท่านได้อย่างเหมาะสม รวมทัง บริษทั ขอ
สงวนสิทธิในการปฏิเสธคําขอของท่านในกรณีท ี บริษทั มีความจําเป็ นต้องดําเนินการตามเงือนไขกฎหมาย
หรือคําสังศาล หรือเป็ นกรณีการใช้สทิ ธิของท่านอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
อืน หรือในกรณีทท่ี านยังมีสญ
ั ญากับ บริษทั ทีให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ซึงการใช้สทิ ธิของท่านอาจเป็ นผลให้
บริษทั ไม่สามารถให้บริการตามสัญญาแก่ท่านได้ โดย บริษทั จะดําเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบ
ของการใช้สทิ ธิต่อไป
บริษทั จะดําเนินการตามคําร้องขอของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้รบั คําขอพร้อมเหตุผลและ
ข้อมูลประกอบคําขอต่าง ๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบจากท่านครบถ้วน ทังนี ขอสงวนสิทธิในการ
ขยายเวลาดังกล่าวออกไป หาก บริษทั ได้รบั ข้อมูลไม่เพียงพอในการประกอบการดําเนินการ
ในกรณีที บริษัท มีค วามจําเป็ นต้องปฏิเสธคําร้องขอใช้ส ิทธิของท่าน บริษัท จะแจ้งเหตุผ ลการ
ปฏิเสธแก่ท่านทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
บริษทั เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล ส่ว นบุคคลซึงท่านได้ให้ไว้ในคําร้องขอนีเพือวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบเพือยืนยันสิทธิของท่านทังในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผูแ้ ทน และดําเนินการตามคําขอใช้
สิทธิของท่าน โดยอาจมีความจําเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บุคคลหรือ นิติบุคคลอืนทีมี
ความเกียวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทังนี การเปิ ดเผยดังกล่าวจะเป็ นไปเพือความ
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จําเป็ นในการดําเนินการตามคําร้องขอใช้สทิ ธิของท่านเท่านัน และข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้จนกว่า
บริษทั จะปฏิบตั ติ ามคําร้องขอของท่านเสร็จสิน หรือจนกว่ากระบวนการโต้แย้งหรือปฏิเสธคําขอใช้สทิ ธิของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะสินสุดในกรณีที บริษทั ไม่อาจปฏิบตั ิตามคําร้องขอของท่านได้โดยมีเหตุผลอัน
สมควรตามทีกฎหมายหรือคําสังศาลกําหนด
ผู้ยนคํ
ื าร้องได้อ่านและเข้าใจเนือหาของแบบคําร้องขอฉบับนีแล้ว และยืนยันว่าข้อมูลทีได้แ จ้งแก่
บริษทั มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประการ รวมทังขอยืนยันและรับประกันว่ าผู้ยนคํ
ื าร้องมีส ิทธิ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้ลงลายมือชือตามทีระบุขา้ งล่างนี

.......................................................... ผูย้ นคํ
ื าร้องขอ
(............................................................)
วันที .......................................

6. ช่องทางการส่งแบบฟอร์มคําร้อง
เมือท่านกรอกคําร้องครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งคําร้องผ่าน อีเมล : DPO@weeatco.com
หรือส่งไปรษณีย์มาที: เจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ฝ่ าย Data Protection เลขที่ 78 ตรอก
กัปตันบุช (เจริญกรุง 30) ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หากพบข้อสงสัยหรือต้องการติดตามผล ติดต่อเจ้าหน้าทีคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ฝ่ าย Data
Protection อีเมล : DPO@weeatco.com

